ﮔﺰارﺷــﯽ از ﯾــﮏ ﺑﯿﻤــﺎری در
ﮐﺸﻮر؛ﻣـﺎﺟﺮای دﻓـﻦ ﯾـﮏ ﺑﯿﻤـﺎر در
اﺻـﻔﻬﺎن/وﺿﻌﯿﺖ ﺳـﻔﯿﺪ ﺑـﺮای ﺗـﺐ
ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ

ﻫﺸﺪارﻫﺎی ﻏﯿﺮﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺧﺒﺮﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺑﻬﺎم درﺑﺎره ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺐ
ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ ﭼﻨﺪ روزی اﺳﺖ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی را ﭘﺮﮐﺮده و ﺑﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی
ﻣﺮدم در اﯾﻦ ﻣﻮرد داﻣﻦ زده اﺳﺖ؛ اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ آﻣﺎرﻫﺎی
وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول اﻣﺴﺎل  ۲۸ﻧﻔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺒﺘﻼ و
دو ﺗﻦ ﻧﯿﺰ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﺴﻮوﻻن ،اﯾﻦ آﻣﺎر اﺑﺘﻼ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻮﺗﯽ ،ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺣﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ ﻫﺮ ﺳﺎل در ﻓﺼﻞﻫﺎی ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻪﻫﺎ ﺷﯿﻮع ﺑﺎﻻﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ
در ﯾﮏ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ آﻣﺎر اﺑﺘﻼی ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮﻓﺼﻞﻫﺎ
درﺑﺎره اﺑﺘﻼی ﺑﻪ آن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ اوﻟﯿﻦ ﻣﻮارد اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﻬﺮ زاﻫﺪان ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﯽ
آن ﺣﺪود  ۱۵ﺗﺎ  ۱۹ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﺤﻤﻮد ﻧﺒﻮی ،ﻣﻌﺎون ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی واﮔﯿﺮ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﯾﻦ
ﻣﻮارد ﺑﺮوز ،ﻓﻮﺗﯽ ﻧﺪاﺷﺖ.

دوﻣﯿﻦ ﻣﻮرد ﺧﺒﺮ ﺳﺎز ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ در دو ﻫﻔﺘﻪ اﺧﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻮد .اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺼﻮﯾﺮ دﻓﻦ ﺟﺴﺪی ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه و اﯾﺰوﻟﻪ
در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﻮده ،ﺑﻪ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﻃﻐﯿﺎن
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن داﻣﻦ زد .اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﻬﺪی ﮔﻮﯾﺎ – رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی واﮔﯿﺮ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ در
اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ اﯾﺴﻨﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺴﺪ ﺑﯿﻤﺎر
ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﻧﺪ ،دﻓﻦ در ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋهای
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ ﺟﺰو ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ وﯾﮋه ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در زﻣﺎن دﻓﻦ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ﻧﮑﺘﻪ ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮﻟﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻗﺪام وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﮐﺎر اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ ،آﻣﻮزش دﯾﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ و ﭼﻪ
اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
 ۲ﻓﻮﺗﯽ در ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس
ﻃﻐﯿﺎن ﺗﺐ ﮐﻨﮕﻮ ﻧﺪارﯾﻢ
او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دو ﺑﯿﻤﺎر ﻓﻮت ﺷﺪه از  ۲۸ﻧﻔﺮ ﻣﺒﺘﻼی اﻣﺴﺎل را ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس اﻋﻼم و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻋﻠﯽ رﻏﻢ درﯾﺎﻓﺖ
ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺎﺧﯿﺮ در ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻓﻮت
ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﮐﺸﻮر ﻃﻐﯿﺎﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﺳﺖ .اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎ وﺟﻮد درﻣﺎن داروﯾﯽ در دﺳﺘﺮس و ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺗﺠﻮﯾﺰ راﯾﮕﺎن ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران ،ﻋﻠﯽ رﻏﻢ درﻣﺎن ﺗﺎ  ۳۰درﺻﺪ ﻣﻮارد ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ ﺑﯿﻤﺎر ﺷﻮد؛ اﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣﻮارد
ﻣﺮگ در ﮐﺸﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ
ﺑﺮای ﭘﺰﺷﮑﺎن و اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ آﻣﺎر ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎری در ﺳﺎل ﺟﺎری ،ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﮔﻮﯾﺎ ،دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدن ﻧﮑﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دام ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﻧﺪ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻣﻮﻗﻊ ذﺑﺢ
دام ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺧﻮﻧﯽ و اﻣﺤﺎء و اﺣﺸﺎم دام در ﭼﺸﻢ ﯾﺎ روی زﺧﻢ ﻓﺮد
ﺑﺮﯾﺰد ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ اﺑﺘﻼی او ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﻮد .ذﺑﺢ دام ،ﮐﺎر
ﻫﺮﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﺮد ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش دﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری
در دام ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ و ﮐﻢ ﻋﻼﻣﺖ اﺳﺖ .ﮔﺰش ﮐﻨﻪای ﮐﻪ روی ﺑﺪن دام ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﻌﻤﻮل وﺟﻮد دارد ،ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺘﻘﺎل وﯾﺮوس ﺑﻪ ﺧﻮدش ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ اﯾﻦ
ﮐﻨﻪ اﻧﺴﺎن را ﺑﮕﺰد او را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
وی

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

ﻧﺴﺒﺖ

ﺑﻪ

اﺧﺒﺎر

ﻣﻨﺘﺸﺮ

ﺷﺪه

درﺑﺎره

ﻃﻐﯿﺎن

ﺑﯿﻤﺎری

در

اﺻﻔﻬﺎن ﻧﯿﺰ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺗﺎﮐﻨﻮن ﯾﮏ
ﻣﻮرد اﺑﺘﻼ داﺷﺘﻪاﯾﻢ ،ﺟﻮاب آزﻣﺎﯾﺶ ﺳﻪ ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﻫﻨﻮز ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
در آن ﻣﻮرد ﻫﻢ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ـﺎل
ـﺪاﺷﺖ ،اﻧﺘﻘـ
ـﺮ وزارت ﺑﻬـ
ـﺎی واﮔﯿـ
ـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎریﻫـ
ـﺰ ﻣـ
ـﺲ ﻣﺮﮐـ
رﺋﯿـ
اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد و اﻓﺰود:
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ را راه دﯾﮕﺮ
ﭘﺰﺷﮏ ،ﭘﺮﺳﺘﺎر و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎر ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﻧﺪ ،اﮔﺮ ﻧﮑﺎت
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدی را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﻟﺒﺎس ﻣﺨﺼﻮص ﻧﭙﻮﺷﻨﺪ ،دﺳﺖﻫﺎ را ﺷﺴﺖوﺷﻮ
ﻧﺪﻫﻨﺪ و در ﻣﻌﺮض ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺑﯿﻤﺎر ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری
ﻣﺒﺘﻼ ﺷﻮﻧﺪ.
در اﺻﻔﻬﺎن ﻓﻮﺗﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ
ﺗﺎﯾﯿﺪ اﺑﺘﻼی ﻓﺮد ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ از اﻋﻼم ﻗﻄﻌﯽ
اﻣﺎ در ﻓﺎﺻﻠﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﻌﻼم،
اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر ﺗﻬﺮان ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد .اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری  ۳۰ﺗﺎ  ۶۰درﺻﺪ
اﺣﺘﻤـﺎل ﻓـﻮت دارد ،اﻣـﺎ ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﺣﺴـﯿﻦ ﻋﺮﻓـﺎﻧﯽ – رﺋﯿـﺲ اداره
ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل از ﺣﯿﻮان ﺑﻪ اﻧﺴﺎن وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،ﻧﺴﺒﺖ ﻓﻮت
ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻨﻬﺎ  ۷.۴درﺻﺪ و ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ
ﮐﻤﺘﺮ از  ۱۰درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺧﺒﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه درﺑﺎره ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری در
اﺻﻔﻬﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ آﻧﭽﻪ در اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﺴﺘﺮی
ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﻮرد ﻗﻄﻌﯽ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری در ﭼﺎدﮔﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎ
ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻤﺎری را ﻗﻄﻌﯽ
اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ وی ﭘﺲ از درﻣﺎن ﺑﺎ ﺣﺎل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮب ﻣﺮﺧﺺ ﺷﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺻﻔﻬﺎن
در ﭘﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺼﺎوﯾﺮی در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ دﻓﻦ ﯾﮏ ﻣﻮرد ﻓﻮﺗﯽ
ﻧﺎﺷﯽ از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ در اﺻﻔﻬﺎن در ﺗﺎﺑﻮﺗﯽ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑﻪ
ﺻﻮرت وﮐﯿﻮم ﺷﺪه و در ﻋﻤﻖ ﺳﻪ ﻣﺘﺮی زﻣﯿﻦ ،ﮐﯿﺎﻧﻮش ﺟﻬﺎنﭘﻮر – ﻣﺪﯾﺮ
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺻﻔﻬﺎن در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ ،ﮔﻔﺖ:
اﻋﻼم اﺑﺘﻼی اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻼﯾﻢ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز
ﭘﺎﺳﺦ آن از اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ ﻗﻄﻌﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﮔﺰارش ﻣﺜﺒﺖ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری داﺷﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ آن ﻫﻢ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺑﺘﻼی ﻓﺮدی از ﭼﺎدﮔﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺮﺧﺺ
ﺷﺪه اﺳﺖ.

وی اﻓﺰود :دو ﺑﯿﻤﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ در
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺟﻬﺎنﭘﻮر اداﻣﻪ داد :ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﻓﻀﺎی
ﻫﻤﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎر ﻓﻮت ﺷﺪه در ﺷﻬﺮ ﻣﺒﺎرﮐﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای
وﯾﮋه دﻓﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .دﻓﻦ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺮوﺗﮑﻞ
درﻣﺎن و دﻓﻦ آن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺟﺪﯾﺪ
ﺳﺎل اﺧﯿﺮ آﻣﺎر اﺑﺘﻼ ﺑﻪ آن ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﺠﺎزی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
اﺣﺘﯿﺎط ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ
ﮐﺸﻮری ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و
ﻧﯿﺴﺖ و در دو ﺳﻪ

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻃﺒﻖ اﻋﻼم ﻣﺴﻮوﻻن ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﮐﺸﻮر ،ﻃﯽ
ﭼﻨﯿﻦ رواﻟﯽ ﺑﺮای دﻓﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻋﺎدی
اﺳﺖ ﺗﺎ اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﻘﺎل و اﻧﺘﺸﺎر آن ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﮐﺎﻫﺶ
ﯾﺎﺑﺪ.
ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ ﮐﻪ ﻋﻼﺋﻤﯽ ﺷﺒﯿﻪ
ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی از ﻧﻘﻄﻪای از ﺑﺪن دارد،

ﺑﻪ آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰا ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل
ﺑﯿﻤﺎری ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل از ﺣﯿﻮان ﺑﻪ

اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﺟﺰو ﻣﻮارد ﺑﻮﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .از ﺳﺎل  ۷۸ﮐﻪ
اوﻟﯿﻦ ﻣﻮرد ﻗﻄﻌﯽ آن ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪ ﺗﺎ اﻣﺮوز اﯾﺮان ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ
ﺗﻌﺪادی از ﻣﻮارد اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻮاﺟﻪاﺳﺖ .در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﺸﺨﯿﺺ
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻮارد ﻣﻈﻨﻮن ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ
ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺐ ،ﮐﻮﻓﺘﮕﯽ ،ﺳﺮدرد ﯾﺎ ﺳﻨﺪروم آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰا و
ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی از ﻫﺮ ﺟﺎی ﺑﺪن ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ و در
ﺷﺮح ﺣﺎل وی ﻧﯿﺰ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ دام ،ﻓﺮآورده داﻣﯽ ،ﮐﻨﻪ ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ
در ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺎت ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻓﺮد
ﺑﺎﯾﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ آزﻣﺎﯾﺶ  CBCدﻫﺪ.
ﺗﻮﺻﯿﻪ اﮐﯿﺪ ﻣﺴﺌﻮﻻن وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ،ﺗﻬﯿﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﻣﻬﺮ ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ذﺑﺢ دام ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﻌﺎﺑﺮ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺪا ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ؛ ﭼﻮن در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم در
ﻣﻌﺮض ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺧﻮﻧﯽ دام ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎری از راه ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﺛﺮ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ در زﻣﺎن
ﭘﺎک و ﺧﺮد ﮐﺮدن آن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد ،آن ﻫﻢ اﮔﺮ ﻧﮑﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
در ﻣﺮاﺣﻞ آﻣﺎده ﺳﺎزی ﮔﻮﺷﺖ ﺗﺎزه در ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎهﻫﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
دامﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﮐﺸﺘﺎر ﻣﺪﺗﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋهای ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد اﮔﺮ وﯾﺮوﺳﯽ در ﺑﺪن دام وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از ﺑﯿﻦ
ﺑﺮود.

